
	  

	  

 KONSTÅKNING      
Älta	  IF	  
Vi	  har	  aktiva	  barn	  &	  ungdomar	  i	  åldrarna	  ca	  3-‐28	  år	  på	  både	  
nybörjar	  och	  elitnivå.	  	  
Träningstider:	  Vi	  tränar	  5-‐6	  dagar	  i	  veckan.	  
Kontaktperson:	  Marie	  Olsson	  	  (tränare)	  0707208146	  
Hemsida:	  www.altaif.se	  

ISHOCKEY 
Spånga	  IS	  Ishockeyklubb	  
Allt	  inom	  ishockey.	  Isträning,	  fysträning	  och	  matcher.	  Vi	  
anordnar	  även	  en	  rad	  olika	  Camper	  för	  ungdomar.	  Hockeyskola	  
för	  barn	  födda	  2010	  till	  veteraner	  födda	  1960.	  	  
Träningstider:	  Hockeyskola	  tränar	  på	  lördagar	  kl	  10.00.	   
Kontaktperson:	  Janne	  Santesson	  jsantesson@spangahockey.se	  
Mail:	  kansliet@spangahockey.se	  
Telefon:	  08-‐760	  19	  19	  
Hemsida:	  www.spangahockey.se	  

ISHOCKEY 
DIF	  -‐	  Ishockey	  för	  alla	  	  
Gratis	  skridsko	  åkning	  och	  låna	  skridskor,	  hjälm,	  handskar,	  mm	  
t.o.m	  mars	  i	  Husby	  ishall.	  
Träningstider:	  Tisdagar,	  Onsdagar	  &	  Torsdagar	  14.00-‐16.30	  
Lördagar	  18.00-‐21.00.	  
Kontaktperson:	  Owe	  Eriksson	  072-‐0666686	  
Mail:	  owe.eriksson@difhockey.se	  
Hemsida:	  www.svenskalag.se/ishockeyforalla	  
	  

DANS 
Stockholms	  stad	  
Stockholms	  stad	  erbjuder	  flera	  olika	  dansklasser	  för	  barn	  på	  
våra	  olika	  simhallar.	  	  
Träningstider:	  Ges	  som	  kurs	  på	  Stockholms	  stads	  simhallar,	  se	  
www.stockholm.se/aktivitetsbokningen	  
E-‐post:	  simhallar@stockholm.se	  
Hemsida:	  www.stockholm.se/aktivitetsbokningen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 ORIENTERING 
Sundbybergs	  IK	  
Kontaktperson:	  Liselott	  Kihl	  070-‐	  691	  59	  66	  
Hemsida:	  www.sik.org/orientering	  

BANDY 
SBBK-‐	  DIF	  Bandy	  
Bandy	  är	  en	  bollsport	  på	  skridskor	  med	  stora	  ytor	  (som	  en	  
fotbollsplan)	  och	  stor	  frihet	  för	  spelarna.	  Närkontakt	  är	  tillåtet	  i	  
samma	  utsträckning	  som	  i	  fotboll,	  dvs	  axel-‐mot-‐axel	  är	  ok	  men	  
inga	  tacklingar.	  Bandysäsongen	  sträcker	  sig	  från	  november	  till	  
februari	  och	  är	  en	  äkta	  vintersport	  eftersom	  den	  utövas	  
utomhus	  oavsett	  väder.	  
Träningstider:	  SBBK	  har	  träning	  för	  varje	  åldersgrupp	  två	  gånger	  
per	  vecka	  1,25	  timme	  varje	  gång.	  Träningstiderna	  förläggs	  på	  
vardagar	  mellan	  17.00	  och	  21.15	  beroende	  på	  åldersgrupp.	  
Kontaktperson:	  August	  Liljeqvist	  0707-‐645454,	  Michael	  Hjorth	  
08-‐208880	  
Hemsida:	  www.sbbk.nu	  

HANDBOLL 
Spånga	  Handboll	  
Spånga	  Handboll	  är	  Stockholm	  största	  handbollsklubb.	  Med	  
över	  60	  lag	  i	  seriespel,	  ca	  700	  aktiva	  spelare	  och	  mer	  än	  130	  
idrotts-‐	  och	  föreningsledare	  har	  vi	  verksamhet	  i	  alla	  åldrar	  –	  
från	  barn	  och	  ungdom	  till	  juniorer	  och	  seniorer.	  
Träningstider:	  	  Alla	  dagar	  i	  veckan	  runt	  om	  i	  hallarna	  i	  Västerort.	  
Kontaktperson:	  Kansliet:	  Ulf	  Carnestedt	  0703-‐790	  710	  
E-‐post:	  kansliet@spangahandboll.se	  
Hemsida:	  www.spangahandboll.se	  

SKIDSKYTTE 
Skidskytteförbundet	  
Kontakt:	  info@skidskytte.se	  +46104764241	  
Hemsida:	  www.skidskytte.se	  

LÄNGDSKIDÅKNING 
Svenska	  skidförbundet	  
Kontakt:	  	  010-‐7086900	  
E-‐post:	  info@skidor.com	  
Hemsida:	  	  www.skidor.com	  


